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BRDEKER GEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP*

Sekretariaat: mw. B. Blufpand, De Draai 38, tel. 3120

Rabobankno. 31.07.13.579

==AGENDA==

- l^nov JDxp.B.H. Kw«v.Snden + L« Paasseti
8okt NUT Nieuw-Zeeland

llokt i^aad v.Kerken Decumenische Dienst
12okt Start Meisjesclub
13okt Plattelandsvr# Verleden-beden-toekomst
l^okt Bibliotheek-NUT Kinderboekenweekfeestm*
15okt KDS Ledenvergadering Bpoeker Huis
17okt Ouderensoos Concert "De Twaalf i^overs"
17okt Klaverjasver. Koppeldrive
l8okt Broekerkerkconcert Strijk\.rio Holland

Mededelingenblad: mw. A« Drijver. Buitenweeren 17, tel. 1201
Postgiro 17 85 66

==OECtJMENISGHE DI3I)NST== /
Op zbndag,11 bkt. a«s. is er ora 10.00 uur
weer een oecuraenisclie viering in de kerk van
Broek in. ,V/aterland.- H'et thema is "Tolerantie'
En dan niet de tolbrantie veilig ver weg. Zo
van, kyk eens wat een puinEoop daar in Duits-
land, in Lbs Angeles of Zuid-Afrika. Neen^
we proberen te kijken naar de tolerantie in
en rbnd bns eigen huis en bij de oecumene in
ons eigen dorp. Obk daar voel je het span-
ningsveld als je er ernst mee maakt: Dan •_ 10 Holland j^ost het moeiie omdat je te raakefi krijgt met

28okt 2aadv.iverken Gespreksavond:Wereld-Pelerj ^ VI 1.N1 1 M VI /«nT •^nTiy» +-ia a T o*a ViT»n "i If ari TTldTVi

31okt Jeugd doet Leven "Open Middag"
^nov NCVB Heis door Lapland

JKOS V IJ.C 1/ niuej.ue uiuwetv/ j c

jverschillen in cultuur, taalgebruik en indivi
{dualisme; kortom ahgst vbor veranderingen.
jPastroor A.M.HoedemakiBr zal in deze dienst
Ivoorgaah en Ds.H.JvSkker zal het' avondmaal"
bedienen. Verder werken mee de Cantorij van
de N.H.Kerk o.l.v. Addie Bakker en de orga«-

. , , , . nist is de heer A.v.d.Dongen. Een ieder no-
12nov Plattelandsvr. i^iet de rugzak door Chxnaj^j^ .. harte uit. ^
1 Unnxr "RaTIAD

.6nov Suyderwou's Historie Jaarvergadering
7nov OtJD PAPIER
7nov Gemengd Koor 100 jaar: receptie

llnov Sint Maarten

l^nov Ouderensoos . BAZAR
llfnov-2jan Sxp. B,H. :B.iDorresteijn+G.Appel
13nov Broekerkerconbert Kerkkoor Credo
19nov I^UT Mozart
20nov Gemengd Koor Jubileumconce.rt
21nov Sinterklaas.intocht

21nov Gemengd Koor Jubileumconcert
21nov Broekpop . Hans Dulfer

9dec NCVB Adventsviering
12dec. CUD PAPIER

17dec Plattelandsvrouwen Kerstviering
l8dec Kerstzangdienst Broek in Waterland
19dec Klaverjasver, Kerstdrive

==BIBLIOTHEEK + NUT==
Het is weer kinderboekenweek. De bibliottheel

Ien het NUT. organiseren samen de "kinderboekei
jweekfeestmiddag" op woensdag
j14.00 - 16.00 uur .onder"Ee^"?EemaT"'Lan3 in
fZicht, in de bibliotheek. Voor de kinderen
Ivan groep 4 t/ra 8 wordt de film "Schateiland'
inaar het boek van H^L.Stevenson vertoond.
jVoor de kinderen van groep 1 t/m 3 is er
Ieen poppenkastspel naar het boek "Juf bij de
jzeerovers" va.a H. Bichohnier.
jAlle kinderen zijn van harte welkom. Er kun-
nen dan geen boeken geruild v/ordeh.=:=MEISJESGLUB==

Door het mooie weer is het wat later geworder|====
voor we zion met de meisjesclub, jzaterdag 17 pktober a.s komt de alom bekende
maar 12 bktober is de start. Meisjes vanaf 9 iyQ2_gj^(jg^jjjujgj,gj,Q0p upe tv/aalf_ rovers" naar de
jaar zijn welkom op de raaandagmiddag van ^wartij^^g^Broek, waar zij met hun vele zang<
voor 4 tot kwart over 5 in het zaaltje naast |talenten om een gevarieerd prograrama van
de kerk. Contributie is / 1.50 per maand. russische en andere prachtige in
der het genot van een kopje thee wordt er geijiet gehoorliggende liederen zullen laten ho-
handwerkt en daarbaj voorgelezen en we eindig-l^^^^^^ 2;r is S6n vrouw by en wel Tiny Sier die
en met een spelletje. Ileb je zin, kom dan prachtige stem zal laten genie-
maar eens kijken of je het leuk vindt. \ten^ alleen en 00k met andere solisten. Het
———— —=P|[,;\'[L'-XELANDSVR0UV'EN==! "" ^'beloofd echt iets moois te worden. vV-ij reke—
Dinsdag 13 oktober in het Dorpshuis te Kat- fnen dan ook op veel aanwezigen. De entree is

==R0VEHS IN BROEK IN - WAT.BRLAND==

woude ora 20.00 uur: VEHLEDEN...HEDEN..TOE- Jzeer laag. Voor leden van de ouderensoos
KOMST. Dit door de Bond saraengestelde agra- 1/ Niet-leden en jongeren tot ^15
rische prograrama wordt rns gepresenteerd dooi^Overige belangstellenden slechts / P*P*
mevr. Koster. Het bmvat een dia-klankbeeld fin de pauze is er koffie verkryg aar. e
en een "kaartspel". kerk gaat open om 13.30, de aanvang van het===:|concert is l4.00 uur. Zegt het voortJl!

Vanaf zaterdag 26 sept, loopt er een kip in f ==:KLAVERJA3SEN==
het Burg.Paulplantsoen. Wil de eigenaar van |Het telefoonnummer waar u zich kunt aan-
deze kip haar komen halen. fmelden is nu: 3723




